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 أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين  / السادة

 

 شركة مجموعة عربي القابضة ش.م.ك. )عامة(  

 دولة الكويت 

 

 مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  حولتقرير مراقب الحسابات المستقل 

 

 مقدمة
بمراجعة  لقد   المرفق  قمنا  المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  )"الشركة  بيان  )عامة(  القابضة ش.م.ك.  مجموعة عربي  لشركة 

  ، ، والبيانات المرحلية المكثفة المجمعة للدخل2021 يونيو 30سم "المجموعة"( كما في إا التابعة )"يشار إليها مجتمعة ب األم"( وشركاته

هية في ذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي  أشهر المنت   الستةوالتدفقات النقدية لفترة    ،والتغيرات في حقوق الملكية  ،والدخل الشامل

"التقارير المالية    (34رقم )  لمعيار المحاسبة الدولي   وفقا  المسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  

 مجمعة بناء على مراجعتنا.المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة ال

 

 نطاق المراجعة 

 2410للمعيار الدولي المطبق على مهام المراجعة    وفقا  باستثناء األمر المبين في فقرة "أساس االستنتاج المتحفظ"، لقد قمنا بمراجعتنا  

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مراقب الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة  

الموظفين   إلى  االستفسارات  توجيه  رئيسية،  بصفة  والمحا   المسؤولينالمجمعة،  المالية  األمور  المراجعة  عن  إجراءات  وتطبيق  سبية 

للمعايير الدولية للتدقيق    وفقا  التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل جوهري من نطاق التدقيق الذي يتم  

الل التدقيق. لذلك فإننا وبالتالي ال يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على دراية بكافة األمور المهمة التي يمكن تحديدها من خ

 ال نبدي رأيا يتعلق بالتدقيق. 

 

 أساس االستنتاج المتحفظ

الضمان الصح2020ديسمبر    31كما في   الجوهري على شركة مستشفيات  تأثيرها  فقدت  أنها  المجموعة  إدارة  ترى  ي ش.م.ك.ع.  ، 

كاستثمار في شركة زميلة. وبناء على ذلك، قررت إدارة المجموعة تحويل هذا االستثمار إلى استثمار بالقيمة  ا  )"ضمان"( المدرج مسبق

اآلخر.   الشامل  الدخل  تأثيرها  وقد  العادلة من خالل  فقدان  تاريخ  في  االستثمار  لهذا  تقييم  بخبير خارجي إلجراء  المجموعة  استعانت 

 31دينار كويتي والذي تم االعتراف به في بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية في    24,354,954الجوهري والذي نتج عنه ربح يبلغ  

دعاوى  2020ديسمبر   توجد  المحكمة  قضائية  .  أمام  المداولة  قيد  تزال  وال  االستثمار  هذا  بخصوص  المجموعة  وضد  من  مرفوعة 

باإلضافة إلى أية    ،حسابية لهذا االستثمارمومن ثم المعالجة ال( والتي قد تؤثر على نسبة ملكية المجموعة في ذلك االستثمار  17)إيضاح  

لم   وبالتالي  الشأن.  بهذا  للمجموعة  المجمعة  المالية  والبيانات  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  بالمعلومات  تعديالت أخرى ذات صلة 

التزامات أو تعديالت على االستثمار في   أية  تحديد ما إذا كانت هناك  شركة مستشفيات الضمان الصحي ش.م.ك.ع. وأي  نتمكن من 

 . 2020ديسمبر  31تعديل آخر ذي صلة منذ السنة السابقة المنتهية في 

 

 االستنتاج المتحفظ

نعتقد   استنادا إلى مراجعتنا، باستثناء التأثيرات المحتملة لألمر المبين في فقرة "أساس االستنتاج المتحفظ"، فإنه لم يرد لعلمنا ما يجعلنا

المادية   النواحي  كافة  من  إعدادها  يتم  لم  المرفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  ر  وفقا  بأن  الدولي  المحاسبة    قم لمعيار 

(34) . 

 

 أمورد على تأكي 

حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة فيما يتعلق  (7( و )إيضاح 1.1إلى )إيضاح نلفت انتباهكم بدون التحفظ في استنتاجنا، 

والتأخر في تحصيل الذمم    ، بإعادة جدولة القروض المتعثرة لدى المجموعة. نتيجة لتأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال المجموعة

  يونيو  30كما في    من القروض  دينار كويتي  19,411,378  وقدره  مبلغتعثر  وإلغاء بعض عقود اإليرادات من قبل العمالء،    ،المدينة

. وقد أفادت إدارة المجموعة أنها بصدد إعادة جدولة هذه المبالغ مع البنوك. نتيجة لذلك، فإن الجزء المتداول للقروض يتجاوز  2021

 .  2021 يونيو 30الجزء غير المتداول وهو ما يؤدي إلى زيادة المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة كما في 

 







































 وشركاتها التابعة (  عامة)ك .م. شركة مجموعة عربي القابضة ش

 دولة الكويت 

 

 (غير مدققة)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 الدعاوى القانونية     .17

 

.  ع.ك.م.باالستثمار في شركة مستشفيات الضمان الصحي ش  رئيسي  تتعلق بشكل  .ضد المجموعة  / توجد بعض القضايا المرفوعة من  

االعتراف  تم  .  تقييم نتائج هذه القضايا حتى صدور حكم نهائي من المحكمة  ال يمكن.  ي المجموعة كما هو مذكور أدناهن وأحد دائ "(  ضمان )"

ديسمبر    31الدخل المجمع للسنة المنتهية في    دينار كويتي والذي تم تسجيله في بيان  7,087,565بمخصص مقابل الدعاوى القانونية بمبلغ  

 .  ضافيةإ وترى ادارة المجموعة في ضوء رأي المستشار القانوني أنه لن يكون هناك أي حاجه لتكوين مخصصات  2020

 

 "(: ضمان( )"عامة. ) ع. ك.م.شركة مستشفيات الضمان الصحي ش
 

مام محكمة  منظوره أوأطراف آخرون  "(  الشركة( )"عامة. )ك.م. الصحي شتوجد دعوى قانونية مرفوعة ضد شركة مستشفيات الضمان  

بخصوص االكتتاب في رأس مال الشركة وطلب الطعن على إجراءات تأسيس شركة مستشفيات الضمان  تجاري مدني    -   اسواق المال

إضافة إلى ذلك، توجد دعوى قانونية  .  2021  سبتمبر  13وتم تأجليها إلى    موعد ا للجلسة   2021مايو    19وتم تحديد  .  ع.ك.م.الصحي ش

لطلب إلغاء والتعويض مقابل عزل أعضاء شركة مجموعة عربي القابضة  .  ع.ك.م.أخرى ضد شركة مستشفيات الضمان الصحي ش

، قررت  2021فبراير    24بتاريخ  .  ع.ك.م.من مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي ش"(  الشركة األم ( )"عامة . )ك.م.ش

 . 2021أكتوبر  28جلسة بتاريخ التم تحديد و. استأنفت شركة مجموعة عربي القابضة على الحكم. المحكمة رفض الدعوى

 

توجد دعوى مرفوعة ضد شركة ضمان بطلب شطب السجل التجاري لشركة ضمان وتم الحكم بعدم االختصاص واحالتها الى محكمة  

 . 2021سبتمبر  5 إلى ها ، وتم تأجيل2021يو ما 26اداري وتحديد جلسة بتاريخ  -   أسواق المال

 

مستشفيات الضمان الصحي وآخرون بشأن طلب إلغاء قرار هيئة أسواق  مرفوعة من شركة مجموعة عربي القابضة ضد شركة   دعوى

والمتعلق بأسهم مستشفيات الضمان الصحي متضمنا  شق مستعجل بطلب وقف التنفيذ، وبطلب    2021  مارس  18المال الصادر بتاريخ  

العامة لالستثمار لتحقيق الطعن بالتزوير على سجل المساهمين لشركة مستشفيات الضمان الصحي فيما تضمنه من الهيئة  ندب خبراء  

 .2021سبتمبر  5بتاريخ وحدد لنظر الدعوى جلسة  .بأنها اكتتبت نيابة عن المواطنين

 

المال وشركة بورصة الكويت بشأن بطلب ندب خبير مرفوعة من شركة مجموعة عربي القابضة ضد هيئة أسواق    كما يوجد دعوى 

بشطب سهم شركة مجموعة عربي القابضة    2021مارس    15أسواق المال الصادر في  وبصفة مستعجلة بوقف قرار مجلس مفوضي هيئة  

،  اداري  –   أسواق المالمن قبل محكمة    2021  مايو  2تاريخ  ب بطلب إلغاء القرار، وحدد لنظر الدعوى جلسة  الموضوع من التداول وفي  

 . 2021سبتمبر  5وتم تأجيلها إلى 

 

 . يرى المستشار القانوني الخارجي للمجموعة أنه من المرجح أن تكون هذه القضايا واألحكام ذات الصلة في صالح المجموعة

 

 "((: الشركة الزميلة"سابًقا  )أحد دائني المجموعة لتمويل شركة ضمان  ( )مشفى . )م.م .مشفى للخدمات الطبية ذشركة 
 

وابطال حوالة الحق حيث تم دينار كويتي    5,001دعوى قانونية مرفوعة من الشركة األم ضد شركة مشفى لطلب تعويض مؤقت بمبلغ  

أساس صدور حكم نهائي لصالح الشركة األم والذي يبطل بشكل قانوني إقراض  استخدام حوالة حق صادرة لصالح شركة مشفى على  

الدائنة األخرى في    21,000,000مبلغ   الدائنة والذمم  التجارية  الذمم  المالية المرحلية المكثفة  دينار كويتي والمدرج ضمن  المعلومات 

، 2021مايو    19لجلسة    لصالح شركة مشفى وتم االستئناف على الحكم أمام محكمة االستئناف  ا  أصدرت محكمة أول درجة حكم.  المجمعة

  . 2021سبتمبر    13، وتم تأجيلها إلى  2021يونيو    28تاريخ  ب   تحديد الجلسة   وتم رفض الحكم في االستئناف وإعادتها ألول درجة وتم

وبناء  على ذلك، فإن الدعاوى القانونية المرفوعة من وضد الشركة األم مع شركة مشفى وأطراف آخرون لطلب ندب خبير ليقوم بتقدير 

األضرار التي لحقت بالشركة األم نتيجة الحجز التحفظي المفروض من قبل شركة مشفى على أسهم وأموال الشركة األم بسبب شيك 

 . تم الحكم بعدم قبول الدعوى وتم الطعن عليه م لصالح شركة مشفىمن الشركة األ مصدر صادر

 

بخصوص الحجز التحفظي وتصفية    من شركة مشفى لندب خبير ضد الشركة األم وأطراف آخرون   همقدم   اتطلب عدة  باإلضافة إلى  

بسداد    الشركة األموكذلك الزام    2021ابريل    7وبتاريخ    2013يوليو    3وشركة مشفى بتاريخ    واالتفاقية المبرمه بين المجموعة  الشركة

تم تحديد الجلسة    .الدعاوى قيد المداولة أمام المحاكمتلك  ال تزال  .  األم  مليون دينار كويتي وهو ال يمثل دين على الشركة   8شيك بمبلغ  

 . 2021سبتمبر  13، وتم تأجيلها إلى 2021يونيو 28بتاريخ 

 

   .الخارجي للمجموعة أنه من المرجح أن تكون هذه القضايا واألحكام ذات الصلة في صالح المجموعةيرى المستشار القانوني 

 






